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Kiest Heemstede 19 maart bewust?
Duurzaamheid mogelijk doorslaggevend bij keuze kiezer

Heemstede, 23 febr. 2014 - Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zou het thema
duurzaamheid wel eens doorslaggevend kunnen zijn. Veel inwoners van Heemstede hechten
belang aan een duurzaam en schoon dorp. Men wil een groene gemeente, met 'schoon' vervoer,
alleen hoogst noodzakelijke verlichting, en met duurzaam en energiezuinig wonen, werken en
bouwen. Veel mensen brengen hun thuis-gescheiden afval vrijwillig naar de 'afvaleilanden'. Ook
opwekking van energie uit natuurlijke bronnen, zoals zonne-energie en bio-vergisting, krijgt steeds
meer belangstelling onder de Heemstedenaren. En aanpassing van schoolgebouwen aan de huidige
normen staat volop in de belangstelling. Allemaal zaken waar de gemeente een vinger in de pap
heeft en de politieke partijen hun eigen ideeën over hebben, en waarvoor een gedegen beleid zou
moeten bestaan. De vraag is of de lokale politiek zich voldoende verantwoordelijk voelt en
daadwerkelijk de gemeente klaarstoomt voor een duurzame toekomst. Kiezen politiek en kiezers
bewust voor duurzaamheid op 19 maart, of laat men deze kans schieten?
Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten een Klankbordgroep Duurzaamheid op te
richten. Deze divers samengestelde groep inwoners van Heemstede adviseert het College van B&W
en de gemeenteraad (gevraagd en ongevraagd) over de activiteiten die de gemeente in het kader van
milieu en duurzaamheid uitvoert. Ook in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen neemt de
klankbordgroep deze rol in. Zo zijn gesprekken gevoerd met de politieke partijen en zijn de
verkiezingsprogramma's nagekeken om een beeld te krijgen van het beleid dat de diverse partijen in
hun verkiezingsprogramma's schetsen voor een duurzame toekomst van Heemstede. Zo blijkt dat er
een groot verschil bestaat tussen diverse partijen: ligt het initiatief bij de politiek, of moeten
(individuele) burgers initiatief ontplooien? Met andere woorden: moet duurzaamheid pro-actief
worden gestimuleerd, of ontstaan de juiste omstandigheden vanzelf? De scheidslijnen tussen de
partijen zijn dun; allen vinden dat de gemeente een voorbeeldrol moet vervullen, maar over de
manier waarop verschillen de partijen van mening. En dat terwijl een krachtig geformuleerd beleid
de komende jaren (en daarna) uitgevoerd zou moeten worden wil Heemstede klaar zijn voor een
duurzame toekomst. De wereld om ons heen verandert; Heemstede zal daarop moeten inspelen. De
klankbordgroep duurzaamheid roept de inwoners van Heemstede op om 'duurzaamheid en milieu'
te betrekken bij het uitbrengen van hun stem op 19 maart. Kies bewust, kies voor de toekomst van
Heemstede.
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